
 

 

PRESSMEDDELANDE 

Iffk (Ideella föreningen för spridande av kunskap om sociala försäkringar) har låtit forskare 

titta på konsekvenserna av att man tagit bort förtroendevalda ur socialförsäkringsadminist-

rationen. I den första studien intervjuade forskarna föredragande och före detta förtroende-

valda i Socialförsäkringsnämnder (SFN). Såväl föredragandena som SFN-ledamöterna tyckte 

att de gjorde ett bra jobb i ett viktigt uppdrag. 

I den andra studien intervjuade forskare jurister på LO – TCO rättsskydd. Juristernas kritik 

mot att SFN har försvunnit är mycket kraftig. Rättsäkerheten i socialförsäkringen har blivit 

sämre och beslutsunderlagen som den försäkrade tidigare fick ta del av är i dag av mycket 

sämre kvalitet. Underlaget för att gå vidare med sitt ärende har kraftigt försämrats i och med 

att det inte längre finns ett fullödigt beslutsunderlag. Juristerna hävdar att SFN bidrog till att 

handläggare och föredragande tvingades göra ett noggrannare arbete och att de bidrog till 

att rättsäkerheten i socialförsäkringen höll en hög klass. Juristernas slutkommentar är att 

det behövs någon form av lekmannabedömning i socialförsäkringen, en från försäkrings-

kassan fristående instans som granskar tjänstemännens bedömningar och ifrågasätter be-

slutsunderlagen. 

Studierna har gjorts av Curt Edlund och Hans Goine, båda verksamma inom socialförsäk-

ringsforskningen. 

Vi behöver få tillbaka förtroendevalda i socialförsäkringen för att bibehålla allmänhetens 

och de försäkrades förtroende för socialförsäkringssystemet säger Ulla Y Gustafsson, ordfö-

rande i Iffk. Det var ett stort misstag att ta bort socialförsäkringsnämnderna i socialförsäk-

ringsadministrationen säger Kurt Kvarnström v. ordförande i Iffk och Riksdagsledamot från 

Dalarna. Socialförsäkringarna är en av de största utgiftsposterna i statens budget och dess-

utom en av de viktigaste instanserna i det Svenska välfärdssystemet säger de båda företrä-

darna för Iffk. 

För mer information, kontakta gärna nedanstående; 

Curt Edlund  Forskare 070 323 17 56 

Ulla Y Gustafsson  Göteborg 070 576 08 63 

Kurt Kvarnström Krylbo 070 215 44 00 

Alf Svensson  Skogstorp 070 611 86 26 


